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Bestyrelsen 
2020 – meget underligt år. 

Det har ikke været nemt at være frivilligcenter. Vi havde generalforsamling den 11. marts i 2020 – den aften 

Statsministeren lukkede Danmark ned. At det ville betyde en stor omvæltning i frivilligcenteret, var vi ikke i 

tvivl om. Det, der er vores grundlæggende opgave, er at sætte aktiviteter i gang, at få mennesker til at deltage 

i fællesskaber, at skabe arrangementer, der skal forhindre ensomhed. Året har handlet om at isolere sig, ikke 

at møde for mange mennesker og slet ikke nye mennesker. 

Vi var tre fra den gamle bestyrelse, der fortsatte, Else, Tobias og Karen. Nyvalgte blev Kaltoum Belmouhand 

og Lisbeth Andersen, som suppleanter Doris Bjørkmann og Aase Møller. I foråret holdt vi 4 bestyrelsesmøder 

og i efteråret er det blevet til 3 møder – alle med behørig afstand og overholdelses af anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelsen. Desværre måtte Tobias og Kaltoum hurtig melde fra, Doris og Aase trådt til. Vi har brug 

for, at der kommer flere, der vil være med i bestyrelsen. 

Ledelse 
Frivilligcenter Albertslund har fået etableret et rigtig godt samarbejde med Albertslund Kommune, hvad 

angår alt fra rengøring og inventar til projekter og netværk. Vi oplever stor opbakning til frivilligcenteret, 

vores arbejde og projekter. Frivilligcenteret bliver inkluderet og involveret i aktiviteter i kommunen, hvor det 

er relevant og deltager blandt andet i Netværket mod ensomhed blandt ældre og arbejdsgruppen for mental 

sundhed, hvor vi er med til at beslutte, hvilke initiativer, som skal prioriteres under sundhedspolitikken. 

Der er heldigvis rigeligt at se til som leder af Frivilligcenter Albertslund, i alt har Signe 25 timer om ugen.  

− De projekter, der kører, skal der rapporteres og følges op på.  

− Der skal føres regnskab, med lønnen, med telefon, med printer, indbetaling af kontingent…  

− Der skal holdes orden på rengøringen, diverse udlån…  

− Holdes møder med samarbejdspartnere – både eksisterende og nye, med bestyrelsen, med 

kommunen og leverandører… 

Og ikke mindst skal der tænkes nye tanker til nye projekter, der skal skrives ansøgninger til. 

Personale 
Signe har fået rigtig godt fat som leder i frivilligcenteret. I det år, der er gået, har Signe skabt sig et solidt 

netværk i Albertslund. Frivilligcenteret er blevet kendt såvel hos de frivillige foreninger som i kommunen. 

Louise var i et projektorienteret praktikforløb fra RUC. Forløbet kørte fra februar til og med maj. Så Louise 

havde lige nået at være i frivilligcenteret i 1,5 måned, da vi lukkede ned. Resten af forløbet forgik hjemmefra, 

ikke optimalt, men det blev godkendt. 

Kristine var ansat i en projektstilling frem til 30. juni, hvor opgaven var at få oprettet en Foreningsguide. Det 

lykkedes og samtidig skabte det kontakt og kendskab til flere foreninger. Fra august til oktober blev Kristine 

ansat i 15 timer om ugen for at opstarte og koordinere projektet ”Fælleskabsstafet”. 
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Jo var i virksomhedspraktik i frivilligcenteret fra august til oktober, hvor hun var med til at koordinere 

fællesskabsstafetten. Desuden udviklede Jo projektet Det Kreative Værksted, som vi søgte projektmidler til 

hos Trygfonden. TrygFonden har bevilget midler og Jo er fra medio januar 2021 blevet ansat til at opstarte 

og koordinere Det Kreative Værksted. 

Cecilie er ansat fra 1. september 2020 til 30. juni 2021 11 timer om ugen til at opstarte og koordinere et PUF-

projekt med frivillige bisiddere og økonomisk vejledning. 

Projekter 
Som supplement til den daglige drift har vi i 2020 haft fokus på at fundraise midler til specifikke projekter – 

både for at sikre flere lønmidler, men mest af alt fordi vi ønsker et frivilligcenter med en masse liv og en bred 

vifte af aktiviteter.  

Vi har generelt oplevet stor opbakning til vores projektidéer fra både fonde og lokale samarbejdspartnere, 

hvilket betyder, at vi i 2020 har opnået projektbevillinger på omkring 1,2 mio. til projekter i 2020, 2021 og 

2022. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for. Samtidig havde vi frem til sommeren 2020 en bevilling, som vi 

modtog i 2019. 

Bevillingerne fra Socialstyrelsen, Nordeafonden, Albertslund Kommune og TrygFonden betyder, at vi har 

kunnet realisere projekterne Foreningsguide, Fortællinger fra Livet, Bisidning og økonomisk vejledning, 

Fællesskabsstafetten og Det Kreative Værksted.  

Derudover har vi søgt midler til at kunne genåbne og udvikle Café Ovenpå, som vi desværre ikke fik bevilget.  

I samarbejde med Netværket mod ensomhed blandt ældre og Albertslund Kommune har vi, i efteråret 2020, 

været med som projektpartner i en stor fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsen, som vi desværre fik afslag 

på. 

Foreningsguiden var et af projekterne i en bevilling fra Socialstyrelsen fra 2019. Foreningsguiden er 

etableret på frivilligcenterets hjemmeside og er en oversigt over de foreninger og aktiviteter i Albertslund, 

som har haft lyst til at være en del af guiden. Hvis I endnu ikke er kommet på, må I endelig kontakte os på 

kontakt@frivilligcenter.nu. Der var planlagt en række andre aktiviteter, som skulle være søsat i foråret 2020, 

som vi desværre måtte opgive på grund af corona.  

 

I samarbejde med Albertslund Kommune er der etableret en samværsgruppe for albertslundborgere, 

som har mistet sin ægtefælle. Gruppen tager ud og oplever ting sammen – de har blandt andet været i 

biografen, på museer og gåture. Gruppen genoptager sin aktivitet, når corona tillader det, og det er fortsat 

muligt at blive en del af gruppen. 

Fortællinger fra Livet er støttet af Socialstyrelsen og er et projekt, som skal skabe rum for meningsfulde, 

vedkommende og fællesskabsdannende samtaler blandt ældre, som mødes i en gruppe og deler livshistorier. 

Projektperioden er fra sommer 2020 til sommer 2021. Projektet har været meget udfordret af corona 

situationen, fordi det hverken har været muligt at få de frivillige på uddannelse eller at rekruttere 

gruppedeltagere. Projektet er derfor pt. sat på standby, og vi har søgt projektforlængelse og håber at kunne 

genoptage projektet i løbet af 2021. 

mailto:kontakt@frivilligcenter.nu
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Bisidning og økonomisk vejledning er også støttet af Socialstyrelsen og er opstået i samarbejde med 

Udsatterådet i Albertslund. Projektets frivillige skal yde støtte til albertslundborgere gennem bisidning til 

diverse møder og økonomisk vejledning. Vi har oplevet rigtig stor opbakning til projektet og 7 frivillige er klar 

til at give en hånd. Projektet løber frem til sommeren 2021, men vi arbejder på at få projektet genfinansieret, 

så det kan fortsætte. 

Fællesskabsstafetten blev muliggjort af en projektbevilling fra Albertslund Kommune og Nordeafonden. 

På trods af store coronaudfordringer blev Fællesskabsstafetten gennemført i uge 41 og afsluttet på Verdens 

Mentale Sundhedsdag den 10. oktober. Det lykkedes at samle over 30 fællesskaber i stafetten, som på grund 

af corona desværre ikke fik mulighed for at mødes så meget på kryds og tværs, som vi havde håbet. Vi er 

utrolig glade for at så mange af jer havde lyst til at være med! Vi håber, at vi kan gentage succesen i 2021. 

Det Kreative Værksted er støttet af TrygFonden, som gav os en tidlig julegave i 2020. Det Kreative 

Værksted er et kreativt fællesskab, hvor der skal laves en masse forskellige kreative aktiviteter og projekter. 

Der vil løbende være introduktioner til forskellige kreative discipliner. Det Kreative Værksted har 

projektbevilling til 2021 og 2022, men en midtvejsevaluering i 2021 vil afgøre, om vi også har midler i 2022. 

Vi håber derfor for opbakning til projektet. Hvis corona tillader det åbner Det Kreative Værksted i maj 2021. 

Udover ovenstående satser vi også på at afholde FrivilligBørs og samværsaktiviteter for ældre, som 

begge er støttet af Albertslund Kommune. Albertslund Kommunes pårørenderådgiver afholder desuden 

Pårørendecafé den første mandag i måneden i 2021.  

Vi håber, at corona snart slipper sit tag, så vi kan få rigtig gavn af de fine bevillinger og en masse aktivitet i 

vores skønne frivilligcenter. 

Bestyrelsens arbejde 

Økonomi 
Overordnet set må vi stadig konstatere, at vi, i forhold til almindelig drift, har en anstrengt økonomi. Signe er 

kun ansat på 25 timer ugentlig – mere kan økonomien ikke række til – og det er minimum i forhold til at få 

den daglige drift til at hænge sammen. 

Vi kæmper stadig med nogle kontrakter, som vi er bundet af – og som, når de udløber, vil give os lidt mere 

at gøre godt med, selvom det stadig er i ”småtingsafdelingen”.  

De helt store udgiftsposter er husleje, varme og rengøring. Disse poster udgør 2/3 af det tilskud, vi modtager 

fra Albertslund Kommune – huslejen alene udgør halvdelen af tilskuddet.  

Samarbejdsaftale 
Her i starten af 2021 arbejder vi på endelig at få underskrevet en ny samarbejdsaftale med Albertslund 

Kommune. Der har været interne drøftelser i Albertslund Kommune om, hvilken forvaltning frivilligcenteret 

organisatorisk er tilknyttet. Disse drøftelser mundede ud i, at bevillingen fra januar 2021 organisatorisk 

tilknyttes Sundhed, Pleje & Omsorg. Vi er glade for denne løsning og ser et stort potentiale i samarbejdet – 

et samarbejde, der har fungeret rigtigt fint, idet Katrine Bjerring Ho længe har været FCA’s kontaktperson i 

forhold til Albertslund Kommune. Det gode samarbejde har bevirket, at vi er tæt på at få en aftale, hvor alle 

parter ved, hvordan vi forholder os. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2021. 
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Forsikring 
I foråret 2020 havde vi et godt og konstruktivt møde med CODAN, vores forsikringsselskab, for at gennemgå 

forsikringerne. Vi har fået revideret forsikringerne, så de nu passer til de forhold, vi har. 

Forsikringsgennemgangen betyder, at vi ikke længere har en ulykkesforsikring. Frivillige skal derfor selv have 

en heltids ulykkesforsikring for at være dækket ind under frivilligt arbejde. Dette er i overensstemmelse med 

beslutning truffet i kommunalbestyrelsen i maj 2020 – den frivillige indsats i Albertslund forsikres ikke, fordi 

der ikke er forsikringspligt. Frivilligcenteret har selvfølgelig den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker, 

hvis frivilligcenteret er skyld i, at én skulle komme til skade. Reguleringen af forsikringerne slår igennem fra 

2021. 

Bogføring 
FriSe opsagde aftalen om bogføring med virkning fra 1. juli 2020. Via vores revisor fandt vi en privat 

bogholder, som kunne overtage bogføringssystemet fra FriSe, så vi har kunnet gennemføre et helt års 

regnskab under ét. Det har ikke været helt uden problemer at overgå til ny bogholder – men forhåbentlig er 

det kun indkøringsvanskeligheder. Det har især været lønudbetalingerne, der har voldt problemer – og Signe 

har måttet bruge en del tid på at få reddet trådene ud. Vi satser på, at 2021 kommer til at køre gnidningsfrit. 

Verdensmålshus 
I foråret 2020 holdt vi en del møder om Verdensmålshuset. Det skyldtes, at Albertslund Kommune har skrevet 

ind i budgetaftalen for 2020, at der skulle oprettes et Verdensmålshus i lokalerne i Hedemarken, som 

bibliotek og Medborgerhus forlader fra januar 2021. Her var frivilligcenteret nævnt som en mulig aktør 

sammen med Agenda Centeret, Stop Spild og ABC (Albertslund Boligsociale Center). 

De fire nævnte parter har i fællesskab skrevet til Kommunalbestyrelsen, at vi for så vidt var interesseret i at 

indgå i et samarbejde om et Verdensmålshus - men at beliggenheden i Hedemarken ikke var optimal. Vi 

kunne bl.a. konstatere, at lokalerne ikke rummede mulighed for, at alle parter kunne være der. Sagen er ikke 

afklaret og vi har ikke været indkaldt til møder med kommunen om det.  

Temadage 
Vi har i bestyrelsen været samlet til to temadage. I foråret arbejdede vi med præcisering af 

ansvarsfordelingen mellem ledelse og bestyrelsen, samt udarbejdelse af et årshjul. I efteråret havde vi en hel 

dag, hvor vi arbejdede videre med årshjulet, frivilligcenterets strategi og handleplan, samt ideer til projekter 

i frivilligcenteret. 

Fremtiden 
Bare vi snart får en normal hverdag – der er så meget, vi gerne vil og så mange projekter, der ligger i dvale. 

Der er både fra Signes og bestyrelsen side et stort ønske om at få alle de fantastiske beskrevne og bevilligede 

projekter og vilde ideer, vi har, ført ud i livet. Vi har også en stor bekymring for, at de projektbevillinger, vi 

allerede er i gang med, men som ikke kan føres ud i livet, skal blive stoppet, så vi mister nogle at midlerne. 

Så som alle andre håber vi, at corona slipper sit tag, så vi kan komme videre med udviklingen af Frivilligcenter 

Albertslund. 

 

 

 


